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  أةخنة                
  لة بةرنامةي طؤتا

  
   كورديلة ئةلَمانييةوة بؤبؤ يةكةم جار 

14.6.2004  
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  ي بةرنامة لةمةأةكانيتيبيني
  انيا ئةملَاينرثاريت كريكا

  1             )      بةشي يةكةم( 
 ِريطاي بة ، تةا لة ناووبةخش سوودكاريلةبةر ئةوةي  ،وكةسةروةت و رؤشنبرييية  طشتكار سةرضاوةي((-1                 
  ))يةكؤمةلَطة ، مولَكي هةموو ئةندامةكاين مايف يةكسانةوةبة وبةيب داشكاندن  كار،  هةموو مايةي، ئةوا دةطوجنيوةكؤمةلَطة

  ".كةرؤشنبريييةو  سةروةت  طشتكار سةرضاوةي:"ةكةثةرةطراف ي يةكةمبةشي      
بة  كار، كة وةك!) ثيكديتريك لةمةوة، سةروةيت ماددي(بةهاي بةكاربردنةسةرضاوةي سرووشت . ييةن  هةموو سةروةت سةرضاوةيكار

 ، لة هةموو كتيبةكاينرةوة سةديِرةي  ئةو.، واتة هيزي كاري مرؤيي هيزيكي سرووشيتوخساريأ تر نيية، جطة لةخودي خؤي، هيضي
 بةأيوةوة  طوجناودا،يئامرازو كةرةستةهةبووين ية كة كار لةطةل اواتئةو   درووست نيية، تةا بةقةتوئةلفوبيدا دةيبننةوة

بةآلم.دةضي   دا يزييانة بؤرذوا جؤرة دةربأين و أستة ئةوستيدالة بةرنامةيةكي سؤسيالينايبتي   
  .  ببةخشن ثي دةتوانن واتايةكييانبةخؤ تةا وا انةمةرجئةو لةمةأ بيدةنطي دةكةن  يب كةهة

يك، هةر لة سةرةتاوةوة، سةرضاوةي سةروةت، تةا بةمةرجبة دا يشسةرضاوةي بةها بةكاربردةكان و لةثاشان رؤظ نايب بةكاري م
بة  ،ار كةكاين هةموو ئامرازو كةرةستي ئةم يةكةم سةرضاوةية ئاستلة ،أةفتار بكاخاوةن مولَك  وةكدا، تلة ئاسيت سرووش

  .  بلَيي مولَكي خؤيةيت مامةلةي لةطةلدا بكا، وةكمةرجيك، وا
سرووشت مةرجي  ةرئةجنامي ئةوةي كةس. خولَقينةري بانسرووشيت بة كار بدةن  هيزيبؤرذواكان هؤي زؤر باشيان بةدةستةوةية،

جطة، كاركردنة؛ هةر مرؤظي زي بازووي، لةهةموو كة هيض مولَكاتييةكي نةيبمةآليةيت و رؤشنبريييةكاندابارودؤخة كؤ لةهيدةيب ، 
ار بكا، كةواتة  ئةواندا دةتواينَ ك تةا بة مؤلَةيتطرتووةوأا دةستيان بةسةر مةرجة مادييةكاين كار بيب بة كؤيلةي ئةوانةي

   .بذيئةواندا، دةتواينَ  تةا بة مؤلَةيت
ضاوةأواين ض  مرؤظ  يب، ئايايش هةرضييةك، هةلَةكةي،ةرواةية كة ئاماذةمان ثيكرد، هلةو أستطةأيني  با ئيستا 

 ، مرؤظيك لة كؤمةلَطةكايتَ كار سةرضاوةي طشت سةروةتيكة، ئةوا هيض ((:خوارةوةيلَ دةكا؟ ثيدةضيت ئةمةي  ئةجناميطريييةكي
 ،بةخاوةنتواينَ نائةطةر خاوةن بةرهةمي كاركردن نةيب ئةوا تؤي كار نةكا مرؤظة بةخ كةواتة ئةطةر ئةو.وسامان سةروةت بيب ،

  )).وةردةطري  أؤشنبريييةكةيشي لةسةر حيسايب كاري غةيرةسايب كاري غةيرة دةذي و حيلةسةر
ا، نةك دووهةمدأستةي  لة تا زيادةكةن، ، بؤ أستةي يةكةم))كايتَ((بأيين بةأيطاي دةر أستةيةكي تر،دالة بري ئةم ئةجنامطرييية

  . وةربطرنلة يةكةمةكة، سةرئةجناميك
  ))وة  دةطوجنيو بةأيطاي كؤمةلَطة، تةا لةناوكاري سوودبةخش((:  ثةرةطرافةكةيبةشي دووهةم

كردن يب كار يةكيش بةطةكؤمةلَناكري هيض  ،،و لةثاشانيشدارضاوةي طشت سةروةت و أؤشنبرييية، كار سةةطويرةي يةكةم أستةكةب
ن ئةوةتابةآلم. هةيبدةلَيضةوانةكةميان ثيكؤمةلَط)) سوودبةخش(( كاري، ثي نةطوجناوةةبةيب .  

وئةوةي بؤ كؤمةلَطةش زيانبةخش كاري ةنانةت و ت، كاري زيانبةخش  تةا لةناو كؤمةلَكةدابةم شيوةية، دةكري ئةوةش بطوتري كة
هتد، واتة .... دةتواينَ بةيب كاركردن بذيظدا مرؤ، و تةا لةناو كؤمةلَطة ثيشةسازييب بة لقيك لة لقةكاينب، زيانبةخشة

  .أؤسؤ كؤثي بكريتنووسنةكاين  هةموو يةكةيبةكورتي
 .سوودبةخشي خواستراو دةداضيية؟ ئةوة هيضي تر نيية تةا ئةو كارة نةيب كة سةرئةجنامي ))سوودبةخش((ئةدي كاري

هتد، ...ئاذةلَيك بة بةرد دةكوذي يا بةروبووميك كؤدةكاتةوة- طةأامرؤظ دأندة بوو ثاش ئةوةي لة مةميووين-يةكدأندة
   . دةكا))سوودبةخش((كاري
، ئةوا هةموو مايةي كار، بةيب ناو وبة ِريطاي كؤمةلَطةوة دةطوجنيو، كايتَ كاري سوودبةخش، تةا لة : ((ئةجنامطريييةكة: سيهةم

  )). داشكاندن و بة مايف يةكسانةوة، مولَكي هةموو ئةندامةكاين كؤمةلَطةية
 مولَكيدةيب بة مايةي كار ، وة  دةطوجنيبةأيطاي كؤمةلَطةتةا لةناوو ، وودبةخشكايتَ كاري س! زةريفةئاي لةو سةرئةجنامة

  .. كار و كومةلَطةي ثيأابطريي" مةرجةكاين"نابيت تا  ثيكة ثيويستئةوةندةي بةردةكةويت، تةا  كاركري و تاكي -طةكؤمةلَ
، يان كردووةيت باولةهةر سيستيميكي كؤمةآليةةرطري وو ئةوانةي بهةمن ةئةم أستةية لة هةموو سةردةميكيشدا لة الي، لةأاستيدا

، وةك دةلَينضونكة  ثيوةوة بةستراون، دةداتةوة، ئيدعايةكاين حكومةت و هةموو ئةوانةيي ، بةرثةرضاريةكةجم. بةأةوا زانيوة
اين مولَكايةيت  هةموو جؤرةكرييةكاين كؤمةآليةيت، لةثاشانيشدا، داواكا ئاميري كؤمةلَطاية بؤ ثاراستين سيستيميحكومةت
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 وبةم هتد...يةيان وةك دةلَين، بنةماي كؤمةلَطةئةوةي ضةندين جؤري مولَكايةيت تايبةت، هةر هةموو ، لةوبةرتايبةت دةداتةوة
  . سةروخؤار بكري و هةر كةسيك بة ئارةزووي خؤي شيتةلَيان بكات،شيوةية، دةكري هةموو ئةو أستة بةتاآلنة

وةية داي هيض ثةيوةندييةكي لؤذيكي ي ئةو دوو ثةرةطرافة،وان بةشي يةكةم و بةشي دووهةملةنيا ئةطةر بةم شيذيننيية، تةأي :
لةناو و ((كة هةمان واتا دةدات يا، بة دةربأينيكي تر تةا كارة وةك كاريكي كؤمةآليةيت،سةرضاوةي سةروةت و أؤشنبريي ((

  )).بةأيطاي كؤمةلَطةوة
، )ددييةكاين بكةينمةرجة مابووين ئةطةر طرميانةي (كاري تاكةكانئةطةر ، ضونكة ستةدرووبةيب هيض مشتومأيك   أستةيةئةم

  .سةروةت و نة أؤشنبريي درووست بكات نة تواينَنا  درووست بكا،يشبةهاي بةكاربردن
يب بة سةضاوةي سةروةت و كلتوور، ئةوةندة بطايةوة  كار ثةأةثسيين و بةأيضةندة ((:وستةوهةمان شيوة دبةأستةكةي تريش  بةآلم
  ))ذاري و النةوازي كريكار و سةروةت و كلتوريش بؤ ئةوانةي كارناكةن، ثةأةدةستيينهة

ليرةدا   دةبوو،بكةن))طةكؤمةلَ((و ))كار((و دةربأيين طشيت لةبارةيأستةئةوةي لةبري . تاكو ئيستاهةموو ميذووة ياساي ئةوة 
 وا لة كريكاران كةدرووستبوون و مةرجةكاين تر ئةو مةرجة ماددييانة، دا ئيستاي سةرمايةداري كؤمةلَطةبيسةملينن، ضؤن لة بةوردي
  .ردوخاش بكةنو وكوت  سةر، هةموو نةفرةتة ميذووييةكان، و ناضاردةكةن قودرةمتةنددةكةن
مايةي كار بةيب (( داأشتين السالَية، بؤ ئةوةي لةويدا هاتووة،يةناوةأؤكي هةلَةي ئةو ثةرةطرافو شيواز ةأاستيدا، هةمووبةآلم ل

مايف ((و)) كارمايةي((دةطةأيمةوة بؤ باسكردينلةثاشاندا من .  بنووسري ئاآلي حيزب لةسةريكدروومش وةك))داشكاندن
  .بةشيوةيةكيتر دووبارةدةبيتةوة تا أادةيةك هتد، ضونكة هةمان شت)...)يةكسان

   
  

  و هةر دارانةية ضيين سةرماي ئيمأؤماندا، ئامرازةكاين كار، مونؤثؤيللة كؤمةلَطة(( -2              
   هةموو شيوةكاين كولَةواري وجي ثاشكؤيةيت ضيين كريكارة و هؤكاري                    ئةمةش مةر
  )).ة                    ملهوأييةكان

  . هةلَةيةية))ضاككراوة(( وةرطرياوة، بةم بآلوكردنةةوةناليزمئةم ثةرةطرافة كة لة دةستووري ئينتةرناسيو
 ، بنضينةييةيت عةقارييامؤنؤثؤلَي مولَكتةنانةت (كدارة عةقارييةكانة مونؤثؤلَي مولَدا، ئامرازةكاين كارمانلة كؤمةلَطةي ئيستا
 يةكةم سيتمؤنؤثؤلَيضيين ؤ دا نة هيما بيكراو لة أستةي ئاماذةثيدةستووري ئينتةرناسيونال. رةكانةسةرمايةداو)مؤنؤثؤلَي سةرماية

خستنةثالَي دوو . ))ر، واتة سةرضاوةكاين ذيانكامؤنؤثؤلَكردين ئامرازةكاين ((بؤكردووة  ي، بةلَكو هيما كردووةيشداو نة دووهةم
  .اناوةيزي ئامرازةكاين كاركردندا ددةدا كة زةمني لة أ ثيشانيبةتيروتةسةيل)) سةرضاوةكاين ذيان((شةيوو

بردووة هيرشي  تةالةالي هةمووانةوة ئاشكراية، ئيستا ، ضونكة السال لةبةر ضةند هؤيةك كة كراوة لةبةر ئةوةضاككاريية ئةو 
ش كة نايب بة خاوةين ئةو زةمينةتةنانةت  سةرمايةدار لة ئةنطلستاندا،. ةكان مولَكدارة عةقارييكدار، نةسةرمايةضيين بؤ 

  .مةزراندووة لةسةر داييكارطةكة
  

   ئاسيت مولَكايةيت ئامرازةكاين كارة بؤرزطاركردين كار ثيويسيت بة بةرزكردنةوةي((          – 3         
  كي بةشيوةيةكي هةرةوةزي لةطةل دابةشكردني،و أيكخستين هةموو كاركؤمةلَطة  هةموو                                
  )) كارمايةي يةكساين                                 

 بؤ مولَكايةيت طؤأيين((كةي ئةمة يب واتاثيدةضي (!)))كؤمةلَطةهةموو مولَكايةيت  ئاسيت  ئامرازةكاين كار بؤبةرزكردنةوةي((
  .))هةموو كؤمةلَطة

، ئايا مةبةستيان  بةرهةمي كارة يا بةهاكةي؟ ئةطةر مةبةستيان بةهاكةي يبان مةبةستيضيية؟ ئايا)) كارمايةي((لةمةبةستيان 
  ؟ بةهاي ئامرازة بةكاربردةكاين بةرهةمهينان لة بةها كة كار خستويةتيية ثالَين تةا ئةو بةشةبةهاي طشتيي بةرهةمةكةية يا

  . بةكاريهيناوةدا،ضمكطةيل ئابووريسيت أوون لةبري  كة السال دةربأينيكة لة هزريكي ناأةوشن)) كارمايةي((
  ماناي ضيية؟ةكسان ي)) دابةشكردين((ئةدي
هةر وايشة، ئايا دابةشكردين ئيستا، تاقة ؟ و))يةكسانة((كة دابةشكردين ئيستاوا بؤرذواكان ئيدعاناكةن كةئايا

 ياساييةكان  ثةيوةنديية ئابوورييةكان ضةمطة؟ ئايائيستاي شيوازي بةرهةمهينان نيية لةسةر بيناغةي))يةكسان((كرديندابةش
  سةرهةلَدةدةن؟ ئةوة نييةةوةديية ئابوورييةكانوةنيثة ثةيوةنديية ياساييةكان لة ،يةلةكة بةثيضةوانةوة مةسةأيكيدةخةن يان

   ؟ ))يةكسان((  لةبارةي دابةشكردينزؤرترين بؤضووين جياوازيان هةيةأيبازة سؤسياليستة جياوازةكان، هةلَطراين 
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 ، لةطةل ثةرةطرايف سيهةم،، دةيب ثةرةطرايف يةكةمتيبطةين)) كساندابةشكردين ية((وشةية دوو وبؤ ئةوةي ليرةدا مةبةست لةم
جةمي سةو تيدا ئامرازةكاين بةرهةمهينان، مولَكي هةموو كؤمةلَطاية((ثةرةطرايف سيهةم طرميانةي كؤمةلَطايةك دةكا. بةراورد بكةين

  )).يش بةشيوةي هةرةوةزي أيكدةخريتكار
ا ضي يلَ هات؟ تة))ار بة يب داشكاندنمايةي ك((شةوة كة كار ناكةن؟ ئةدي ئةوسايبةوانة؟ ))هةموو ئةنداماين كؤمةلَطة((

طةي))نمايف يةكسا(( كؤمةلَطة؟ ئةديةرةكاينئةندامة كارط    ضي يلَ هات؟ هةموو ئةنداماين كؤمةلََ
ا دوو ووشةي ثةتني))ةكسانمايف ي((و))هةموو ئةنداماين كؤمةلَطة((ئةريكهاتووة لةوةي كة كاكلَةبةآلم. تةكؤمةلَطة  لةم كةي ثي

  .ي السايل وةربطري))مايةي كار بةيب داشكاندن((دةيب هةر كريكاريككؤمونيستييةدا، 
 سةرجةم بةرهةمهيناين ةوةزي، بةرهةميكار، ئةوا مايةي كاري هةر بةرهةمي  مانايبةوةردةطرين  ))مايةي كار((ووشةيئةوجا 

  .يةكؤمةآليةتي
ئةماستا، دئةمي ننيةيبنةي خوارةوةيان يلَ داشكي :  

  .بةكاربراوةكاين بةرهةمهينان  خةرج بؤ ضاكردكردين ئامرازة:يةكةم
  .سةربار بؤ بةرفراوانكردين بةرهةمهينانبةشيكي : دووهةم
  هتد... كاروباري فرياطوزاري و كارةساتة سرووشتييةكان، طةيلَ بؤ يةدةك يا دابينكردينمالَ: سيهةم
بأةكةي بة طويرةي ئامرازو هيزة   و، ثيداويستطةليكي ئابوورين،))ةي كار بةيب داشكاندنماي((اشكاندنانة لةئةم د
 يارييانةوة دياريدةكرين، بةآلم بةهيض شيوةيةك،و هةندي جاريش، بةأيطةي طرميانةي ذميرةستةكاندا، دياريدةكرين لةبةرد

  .يناسةنطدادوةرانةوة هةلَ
 بة دابةشكردين بكري دةستثيش ئةوةي. بة ئامرازةكاين بةكاربردن دةكاخزمةت كة  ية، دةمينيتةوة طشتيلةو بةرهةمة  تربةشيكي

  : دريدادةشكين بةسةر تاكةكان، ئةمانةي خوارةوةيشي يلَ
    . لةطةل بةرهةمهيناندا نييةةردين طشيت كة ثةيوةندي أاستةوخؤيان بةأيوةبخةرجي  -يةكةم       

 بؤ بوارة زؤر بايةخدارةكان تةرخان دةكري و بةهةمان ئةندازة دةستبةجي اوردكردن لة طةل كؤمةلَطةي ئيستادا،، لة بةرةم بةشةئ
  .بةقةت طةشةسةندين كؤمةلَطةي نويدا كةمدةبيتةوة

  .هتد... دةزطاي تةندةرووسيت ووةك قوتاخبانةويستة هاوبةشةكاين كؤمةلَكة ئامادةكراوة دا بؤ ثأكردين ثي ئةوةي-دووهةم       
ت طةشةسةندين كؤمةلَطاي نويدا، ةق و بة كؤمةلَطةي ئيستاطةل لةبةراوردكردين  لةتددةكائةم بةشة دةستبةجي زؤر زيا

  .طةشةدةكات
 فرياكةوتين ي ئةمأؤ بةأةمسي ناوي، بةكورتييةكةي، ئةوةهتد... مالَي ثيويست بؤ هاريكاري ئةوانةي ناتوانن كار بكةن-   سيهةم
  . هةذارانة

دا، مةبةستييةيت، و بةشيوةيةكي بةرتةسك، )السال(تيكردنةكاينركا كة بةرنامةكة لةذير))دابةشكردن((ئةوجا ئيستا دةطةين بة
  . دابةشدةكرين،مهينةراين كؤمةلَطة لة شيت بةكاربردن كة بةشيوةيةكي تاكانة لةنيو بةرهة،واتة بؤ ئةم بةشة

ك وةك تاي لة بةرهةمهينةر ي ئةوةسةربارو، ))مايةي داشكاو(( بؤانة، طؤأااهةستياربةشيوةيةكي ن)) دنبةيب داشكانمايةي كار ((
  .، بة سوودبةخش بؤي دةطةأيتةوةاستةوخؤ يا ناأاستةوخؤ، وةك ئةنداميكي كؤمةلَطةوةردةطرييت، سةرلةنوي، بةشيوةيةكي أ

  .يش بةطشيت وون دةيب))ايةي كارم((دةربأيين وون بوو، ئيستا))دنشكانمايةي كار بةيب دا(( دةربأيينوةك ضؤن
  
، بةرهةمةكانيان اننةر، بةرهةمهيرازةكاين بةرهةمهينان، دامةزرايبهةرةوةزي و مولَكايةيت طشيت ئاملةسةر  دا كؤمةلَطةيةكناولة 

وةك ئاكاريكي ،  دةرناكةونوةك بةهاي ئةو بةرهةمانة كانةمة لةسةر بةره، أةجني كاري بةكارهينراو،شدابةهةمان شيوةناطؤأنةوة؛ 
بةلَكو ، كار ناكةنأاستةوخؤ نابة شيوةيةكي ضيتر  ةكان تاكبةرهةمانة، بةثيضةوانةي كؤمةلَطةي سةرمايةداري،مادديانةي ئةم 

، تةنانةت لة ووطانةطي واتاكةيبةهؤي د))ايةي كارم(( ووشةي،اههةرئةو.  بوونيان هةيةدا،سةرجةمي كار لة أاستةوخؤ وةك بةشيك
  . لةدةستدةدا، و هةموو مانايةك أابطريلةبةردةم أةخنة ناتواينَ خؤي ،ماندايمأؤذأؤذطاري ئ

طةشةي  لةسةر بنةما تايبةتييةكةي خؤيئةوةي  نةك وةك ، بةآلمئةوةي ليرةدا أووبةأوومان دةبيتةوة، كؤمةلَطاي كؤمونيستيية
ضةكرديبكة ، واتة كؤمةلَطةيةك دةرضووةكؤمةلَطةي سةرمايةداريهةناوي ي لة وة، وةك كؤمةلَطةيةك بة تازةطوانة، بةلَكو بةثي 

-تاكانة بةرهةمهينةر بة شيوةيةكي . هةلَطرتووةةةي كؤنمؤركي ئةو كؤمةلَطة ،دا هزر و ئابووري، أةوشتهيشتا لة هةموو اليةنة
 ،لَطةي ثيشكةشكردووةئةوةي بة كؤمة. تةوة، وةردةطري ثيشكةشكردووةطةكة تةريبة بةوةي بة كؤمةلَ-ثاش هةموو داشكاندنةكان

اكانةكان ثيكدةهيين و كايت  ت هةموو كاتذميرةكاين كاريري كؤمةآليةيت،بؤ منوونة، أؤذي كا.  لة كاركردنكي خؤيةيتبةشي تا
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 ة لةم ك ثيشكةشيكردووة؛ بةشيكةاري كؤمةآليةيتلة أؤذي ككة  ، ئةو بةشةية خةرجيكردووة كة هةر بةرهةمهينةريككاري تاكةكان
ثاش (يكراو لة كاركردن هةنديكي دياريت دةيسةملينثشتطريييةك وةردةطري كة وةة كؤمةلَطةلكارطةر  .داكردووةيكارة بةشداري ت

بأيك لة شيت بةكاربردن  كؤمةآليةيت  بةلَطةيةوة، لة داكراويبةم)يةيت سةندووقي كؤمةآلاشكاندين كاري خةرجكراو لةثيناود
 هةمان ئةو بةشي كاركردنة كة بةشيوةيةكي دياريكراو بة كؤمةلَطةي  شيوةية،ةوب.  شياوييةيت،وةردةطري كة بة قةت كارةكةي

  .تةوةدةطري بةشيوةيةكي تر لة كؤمةلَطة وةرثيشكةشكردووة،
 ثرةنسيث و جيبةجيكردن عةمةيل ئةوةي، سةرةأاي يانةيةوازي بؤرذ، مافيكي وةك ثرةنسيثمايف يةكساينليرةشدا  هيشتا ئةوها،

 ؤأيين كاآلكاندا تةا بة وينةيةكي ناوةندييانةين بةها هاوسةنطةكان لة سيبةري طؤأي، لةكاتيكدا طملمالين ناكةن
كدا، بةآلم نةك لةئةجنامدةدريهةر بارودؤخي.  

 مايف بةرهةمهينةر .ي دةمينيتةوةبةرتةسكبة لةضوارضيوةي سنووري بؤرذوازيدا  يةكسان هيشتا هةرسةرباري ئةم ثيشكةوتنة، مايف 
وة أووندةبيتةوة كة  كاركردن، يةكانييةكي هاوبةش بؤ ثيواندن  بة يةكساينلةطةل أةجني كاركردنةكةيدا، تةريبةو، ليرةش

وةردةطري.   
 كاتيكي زياتر ، بأيك ياكاتدا لةهةمان كةواتة تواناتر يب، لة تاكيكي تر بةدابةآلم أةنطة تاكيك لة ئاسيت لةش يا هزر

ك بؤ يةةيةكي دياري بكريت، دةنا ناتواينَ بيب بة ةةختييةكي بة ثيوةر، دةيب بة ماوة يا سكا؛ بةآلم بؤ ئةوةي كار بكرةش دةثيشك
دا، ضونكة  ضينايةتي بة هيض جياوازييةكيناينَ دان، وي نايةكسانكة لة بةرامبةر كارييي نايةكسانئةو مايف يةكسانيية،. اندنثيو

 داهيناين تاكةكان و لةثاشاندا بة ئاشكرا دان دةينَ بة نايةكساينكارطةرة، بةآلم بة تةا   وةك ئةوانيتر،هةر كةسيك
نةرانة وةك ئةمتيازطةليوةشاوةيي بةرهةمهيكةكةواتة وةك. كي سرووشيتليناوةأؤك، مافي كيتر، لةسةر نايةكساين ، وةك هةر مافي

؛ بةآلم تاكة  دةردةكةويبةكارهيناين هةمان يةكةي ثيواندن تةا لة  سرووشتةكةيي بة حوكم،ماف. أاوةستاوة
، تةا بةقةت ، بثيوريني هابةشةناكري بة طويرةي يةك)هةرطيز نابن بة تاكي تايبةمتةند ئةطةر نايةكسان نةبن(نايةكسانةكان

بؤ منوونة لة حالَةتيكي . دياريكراودا، تةا بةقةت  تيأوانينيان لة يةك سوضي ةمان تيأوانني دةبينرينكة بة هئةوةي 
أةنطة : ثاشانو. ي سةربةخؤ لة هةموو شتةكانيترو بة وينةيةكردياريكراودا كة تةا وةك كريكاريك دةبينرين، نةك زيات

هتد و هةروا، لةبةرامبةر .... أةنطة ثياويك زارؤكي زياتر هةيب لة ثياويكيتر،ةسةلَت يب، ئةويتردكريكاريك ئةزدواجي كر
كاركردين يةكسان و لةثاشاندا لةطةل سوودبةخشي يةكسان لة سةندووقي كؤمةآليةيت بؤ بةكاربردن، بة كردةوة يةكيكيان لةويتر 

 البدةين، نايب ماف يةكسان يب  خؤمان لةو بارودؤخة خراثةهتد، بؤ ئةوةي...يان دةولَةمةندتر دةردةكةويكيةكيوةردةطري و  زياتر
  .دةيب نايةكسان يبكو بةلَ

 لةثاش ذانيكي دريذو دذواردا،وةك ضؤن هةر دينة ثيشي،  ،دا كؤمةلَطةي كؤمونيستي لة يةكةم قؤناغيبةآلم ئةو بارودؤخة خراثانة،
 ثلةي ئةو لةيب لة سيستيمي ئابووري وناكري ماف لة ئاستيكي بةرزتر يز هةرط.  دةردةضييةوةهةناوي كؤمةلَطاي سةرمايةداريلة 

  .شارستانييةتة كلتووريية كة شياوي ئةو سيستيمةية
و لةتةكيدا ناكؤكي  دابةشكردين كاراكةكان لة سةرشؤأانةي ت ذيردةسيت باآلي كؤمةلَطةي كؤمونيسيت، ثاش ئةوةيودؤخيلة بار
  خوديةلَكو دةيب بة، ب وةسيلةيةك بؤ بذيويتةا بةنةك   و ثاش ئةوةي كاركردنةيي لةناودةضنن كاري هزري و جةستلةنيوا

و هةموو سةرضاوةكاين سةروةيت طةشةكردين تاكةكان طةشةومنا دةكاهةمهينان لةطةل رهيزي بة؛ كايتَ ثيداويسيت ذيانيةكةمني 
 و كؤمةلَطةيش ريبةزينب  مايف بؤرذوازيئاسؤي تةسكي سةرتاثايوانا دةيب زةبةين هةلَدةقوولَين، تةا ئةو كاتة لةتوطشيت بةزؤر

وةشاوةيي، هةر: دةتواينَ لةسةر ئاآلكةي بنووسيرةي ليك بة طويويسيتكةسيرةي ثيك بة طويهةركةسي!  
مايف ((الوةوة باسيو لةوم كرد))مايةي كاري يب داشكاندن(( باسييوةيةكي تايبةت بة بةرفرةواين بةش،من لةاليةكةوة

ةوة كايتَ دةيانةوي يتر؛ لةاليةك ض تاوانيكي طةورة دةكري ثيشانيبدةم،وة، لةاليةكة، بؤ ئةوةي))دابةشكردين يةكسان((و))يةكسان
 ، بةآلمهةندي مانايان هةبووؤناغيكدا  لة ق،كةوتتونطةليكي وةشك بأواكة، بةسةر حزمبان بسةثينن سةرلةنوي تيطةيشتنطةيلَ

بشيوينن  دةيانةوي ئةو تيأوانينة واقيعيية لة اليةكي ترةوة، هيضيان يلَ نةماوة،  نةيب،و ناهةق ديأطةليكي سواوجطة لة ،ئيمأؤ
 بةدةيانةوي ئةوان سةرلةنوي بةآلم ،  أةطي داكوتاوةدالة أيزةكاني  بؤ بآلوكردين لة ناو حيزب وبة قوولَي دراكة أةجنيكي زؤر

  .ةن ب ببةهةلَةداحزب دا،  و سؤسياليستة فةرةنسييةكاننيو دميوكرات كاينةبوو بآلودةلَةسةوو درؤؤلَة ياسايي شأدلؤذيايأيطاي ئاي
 ضمكي  بة بيكةندةيانةوي  ، دابةشكردنناويان ليناوة ئةوةي تا ئيستا ثةأةيانثيداوةو زؤر هةلَةية لةبارةيبةضاوثؤشي لةوةي 

  .ةندب  و بةزةقي ثيشاينسةرةكي
آلم بة. سةردةميكدا، تةا ئةجنامي دابةشكردين خودي مةرجةكاين بةرهةمهينانةبةشكردين شيت بةكاربردن لةهةموو دا

بؤ منوونة، شيوازي بةرهةمهيناين سةرمايةداري .  خودي شيوازي بةرهةمهينان دةردةبأي مؤركي، أيك،دابةشكردين ئةمةي دواييان
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نةوة نيية، بووة، بةدةسيت كارطةراةرهةمهيناين ماددي بةشيوةي مولَكايةيت سةرماية و زةمني أاطريب لةسةرئةوةي كة مةرجةكاين
بةو كة تومخةكاين بةرهةمهينان ئةطةر . هيزي كار-كةضي زؤربةي خةلَك هيضيان نيية جطة لة مةرجي شةخسي بؤ بةرهةمهينان

ئةطةر مةرجةكاين .  بةرهةمهينان لةخؤيةوة هةلَدةقوولَيين هةنووكةيي شتةكايندر دابةشك، ئةواشيوةية دابةشكراوة
. ةشكردين شتةكاين بةكاربردن وةك ئيستا دةطؤأي خودي كريكارةكان، دابيت طشيتبة مولَكاية بةرهةمهيناين ماددي بوو

 ،ابةشكردن و كؤلَينةوةيلة ئابووريستة بؤرذواكانةوة خووي أةضاوكردين د) بةشيك لة دميوكراتةكانوليوةوة(عةوام سؤسياليزمي
سؤسياليزم،   وةك بلَيي،و لةثاشاندا خووي ويناكردين سؤسياليزموةرطرتووةوةك مةسةلةيةكي سةربةخؤ لة شيوازي بةرهةمهينان 

 ، ئيتر طةأانةوة بؤةكان دةميكة أوونكرانةوةثاش ئةوةي ثةيوةنديية أاست. ةشكردن دةسووأي بةدةوري كيشةكاين داب،لةبنةمادا
  ي ضيية؟ ددواوةوة، سوو

  
  امبةريدرهةمي ضيين كريكار يب كة لةهةبة ،دةيب رزطاري كار((-4                                                     

  )) هةموو ضينةكانيتر تةا بارستةيةكي كؤنةثةرةسنت                                                           
 دالة ثيشةكي دةستوور. اتووةه ))ضاككراوةوة((بة داأشتنيكي، بةآلم ةم لة ثيشةكي دةستووري ئينتةرناسيونال وةرطرياوةديأي يةك

دةبيين ض ))ضيين كريكار((ليرةدائايا ، بةآلم )) يبان كريكارخودي دةيب رزطاري ضيين كريكار كردةوةي: ((بةم جؤرة نووسراوة
  . بطة  يتَ؟ ئةطةر دةتواين، فةرموو ليي))كار((-طاري؟ية بؤ رزي لةئةستؤئةركيك

كة هةموو ) ضيين كريكار (( (:قووآليي سةرضاوةكاين السال وةرطرياونأستةي خستنةثالَي ليكدةرمان ثي دةلَين كة لة لةبةرامبةردا، 
ا بارستةيةكي كؤنةثةرةست نةيبنن، تةكناهيضينةكانيتر لة ئاستيدا هيض ثي((,  

تةا يةك ، أاستةوخؤ بةرةنطاري بؤرذوا بوونةتةوة كة ئيستا دا هةموو ئةو ضينانةلة ناو: ( كؤمونيستيدا هاتووةانيفيسيتلة م
ي طةورةدا دةأووخين و  ثيشةسازي ثةرةسةندين لةطةلهةموو ضينةكانيتر. ةضيين ثرؤليتارش ة كة ئةويشطير شؤأبةأاسيت يانضين

  )ريا بةروبووي تايبةيت ثيشةسازييةثرؤليتا، ي ئةمةوة بةثيضةوانةلةناودةضن، بةآلم
وةية لةو ثةرةطرافةدا تةماشاي بؤرذوازي دةكريوةك هؤي ثيشةسازي طةورة-بةو شي-ر بةوةك ضينينيسبةت دةرةبةط  كي شؤأشطي

. ؤن ماوةتةوة، بؤ خؤيان بثاريزنلة شيوازي بةرهةمهيناين ككة  مةآليةتييةتويذة ناوةندةكان كة دةيانةوي هةموو ئةو ناوةندة كؤو
  . ننيكةواتة دةرةبةطةكان و تويذة ناوةندةكان لةطةل بؤرذوازي، بارستةيةكي كؤنةثةرةسنت

و ثةروةردة، طةشةضونكة لةسةر بنةماي ثيشةسازي طةورة شؤأشطيأة، ةت بؤرذوازييةوة، نني ثرؤليتاريا بةنيسبلةاليةكي ترةوة، دةبي
. ةية، مؤركي سةرمايةداري لةسةر ئةو بةرهةمهينانة كة بؤرذوازي دةيةوي نةمري بكا، دامالَي ئةوطةورة بوو، مةبةسيت

ضونكة (( لةضةشنيكي شؤأشطير دةجوولَينةوة))تويذة ناوةندةكان((:(ئةمةيش دةخاتة ثالَي و دةلَي))مانيفيسيت كؤمونيسيت((بةآلم
  .))أيزي ثأؤليتارياوة  دةضنةدادةزانن بةو نزيكانة

بارستةي (ةكيوازي و دةرةبةطةكاندا  لةطةل بؤرذرةي تويذة ناوةندةكان بطوتري، ئةوانة لةبا،لةاليةكي ترةوة، تيكةلَوثيكةلَكردنة
  .بةنيسبةت ثرؤليتارياوة ثيكدةهينن))كؤنةثةرةست

و ئيوة لةطةل بؤرذوا: (وتراان طو جووتيارهتد... و ثيشةسازيية بضوكةكانيشةيي دوا هةلَبذاردنةكاندا، ئايا بة ثلةكايت
ا بارستاييةكي كؤنةثةرةسنت بةنيسبةت ئيننةوةمدةرةبةطةكاندا تةكدةهي؟))، ثي  

. نووسراوة ثريؤزةكاين لةبةربوو ،اليةنطرة متمانةدارةكاينوةك ضؤن  لةبةربوو،))فيسيت كؤمونيسيتماني((السال، 
كةي دةستكاري كردووة، ئةوا تةا لةبةر ئةوة بووة، بيانوو بؤ هاوثةميانييةبةو شيوة شأؤلَةية ))مانيفيسيت كؤمونيسيت((ئةطةر

  .لةدذي بؤرذوازي، ينيتةوة لةطةل دةرةبةط و ملهوأةكاندا
 هاتووة، ثيدةضي بة ضةسثاندن، ثيوةوةيان ضةسثاندووةو ش كة تيداةالساليي ريذيئةو ئيستا ، ئةو ثةرةطرافةي سةرةوةسةرباري 
وةيةكي ناش كة) نايابة(وةيةك بةو ئاماذةكردنةبة هيض شيةندي نييةوثةيووة،ت وةريانطررين لة دةستووري ئينتةرناسيونالةوةبةشي.  

قةت بةأيز بسمارك ناأةحةت ناكا؛ لةبةرامبةر ثأأوييةكة  ، لة أاستيدا، دةبينينةوةدابةو شيوةية ئيمة خؤمان لةبةردةم ثأأويي
  .كة مارا بةرلني ثيوةي ناسراو بوو نانةو تونديية هةرزاتوندييةك لة

  وضيين كريكار، يةكةم كار بؤ رزطاري خؤي دةكا لة ضوارضيوةي ((-5                                              
   دةولَةتة نةتةوةييةكةي ئيستايدا، و باش ئاطادارة بةوةي،                                                      
  بةرئةجنامي ثيويست بؤ أةجنةكاين كةوا كريكاراين هةموو                                                       
  وةآلتة شارستانييةكان تيدا بةشداري دةكةن، دةبن بة                                                       

  )).مايةي برايةيت طةالين جيهان                                                      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

 ،يةوة أابردوو، السال لة تةسكبينترين بؤضووين نةتةوايةتيو هةموو سؤسياليزمي))يت كؤمونيسيتمانيفيس((بةثيضةوانةي
  !ةرضتوي ئةجنامداهةلَدةطرن، ثاش ئةوةي ئينتةرناسيونال كاري لةب ئةوةتة، لةم بوارةدا، شوينثيي. بزووتنةوةي كريكاري دةبيين

و  أيك، وةآلتةكةي  أيكبخاوةك ضينيكجطة لة مانيفيست، بؤ ئةوةي ضيين كريكار بتواينَ بةطشيت خةبات بكا، دةيب خؤي 
وةك ناوةأوك، بةلَكو وةك  نةك هةر بؤية، خةباتة ضينايةتييةكةي، نةتةوةيي بوو، بةآلم. طؤأةثاين أاستةوخؤي خةباتةكةية

، بؤ منوونة ضوارضيوةي ))داضوارضيوةي دةولَةيت نةتةوةيي ئيستاي((بةآلم. ))وةك شيوة((هاتووة))كؤمونيسيتمانيفيسيت ((لة
ئاسيت  و، لةيةوةبازاأي جيهاني))ضوارضيوةي((كة بةهةمان شيوة لة ئاسيت ئابووريدا، دةضيتة ناوئيمثراتؤرييةيت ئةلَمانياية، 

ئةطةر بةأيكةوت يةكةم بازرطان ببيين، دةزاينَ بازرطاين ئةلَماين . وةآلتانةوة يستيميس))ضوارضيوةي((اسييدا دةضيتة ناوسي
 لة سياسةيت جيهاين  لةوةداية، جؤريكي دياريكراو، بازرطانييةكي دةرةكيية، و طةورةيي بةأيز بسماركلةهةمان كاتدا
  .ثةيأةوكردووة

بةرئةجنامي كة ؟ لةسةر تيطةيشتين ئةوةي بؤ ض ئاستيك كورتدةكاتةي ماين، ئينتةرناسيوناليستييةك ثاريت كريكاراين ئةلَجا
 ،و مةبةستيشيذوازي وةرطرياوة أستةية لة كؤمةلَةي ئاشيت و ئازادي بؤرئةم)). برايةيت طةالين جيهان(( مايةيتة دةبي،أةجنةكاين

يت هاوبةش دذي ضيين دةسةآلتدارةكان يين كريكار لة حةبا ضكسان يب لةطةل برايةيت جيهاينئةوةية، واتايةك بدا، ية
!  ضيين كريكاري ئةلَماينئةركة ئينتةرناسيوناليستييةكاين لةبارةي مان بةرضاوناكةوي، بةآلم ئيمة يةك ووشةوحكومةتةكاين

دذي  لة وةزدادذ بؤرذوازييةكةي خؤيدا أاوةسيت كة برايةتييان لةطةلَدا سا كانيانة بؤ ضيين كريكار تا لةةئةمة هةموو ثيشنيار
  ! أاوةستاوةنيودةولَةيتو بؤ بةرهةلَستيكردين سياسةيت بةأيز بيسمارك كة لةسةر ثيالنطيأي بؤرذوازي هةموو وةآلتةكانيتر
. ينتةرناسيوناليسيت حيزيب بازرطاين ئازادئ لة خوليايي زؤر لة خوارةوةترةكة بؤ ئينتةرناسيوناليزم هةروايشة، خوليايي بةرنامة

 بؤ شتيك دةكا، بةآلم لةالين كةمةوة ))برايةيت طةالين جيهان(( دةلَي، كة سةرئةجنامي كارةكاين دةيب بةشئةم حيزبة
  . كة هةموو  طةالن بازرطاين لةطةل وةآلتةكةي دةكةنبةجيهانيكردين بازرطاين و هةرطيز بةوةش بةس ناكا

كاري وةآلتة جياجلة هيض بارودؤخيكدا ضاالكي جيهاين ض َكؤمةلَةي كارطةراين جيهاين((، لةسةر بووينياكانيين كري ((
وو، سةرئةجناميكي ئةم أيكخستنة تةا يةكةم هةولَدان بوو بؤ ئةوةي ئاميريكي ناوةندي بةم كارة بدا، هةولَدانيك ب. أانةوةستاوة

دا، نةي ثاريسم لةثاش أوخاندين كؤمؤردةوة، بةآلدا كة هةرطيز ناسأينةوة، ئةوةش بة هؤي ئةو تةكاندانةي بآلويكواي بةدةستةوة
  . هةسيتبةو كارة ، سةرةتاييةكةيدابةشيوة ميذووييةضيتر نةدةكرا 

 لة  كة ثاريت كريكاراين ئةلَمانياأايطةياند زؤر لةسةر هةق بوو كايتَ بؤ أةزامةندي خاوةنةكةي)نؤرددؤيتشة(أؤذنامةكةي بيسمارك
  .يوناليسيت بةجيهيشتووةخوليايي ئينتةرناسبةرنامة نوييةكةيدا، 

  

2  
  اين، ثاريت كريكاراين ئةلَم بريوباوةأانة لةمدةستثيكردنبة ((                                          

         -دةولَةيت ئازادبؤ دامةزراندين لَدةدا و هة ياساييدا كةرةستةيةكيو               بةهةمو                             
  بة ياساي سيستيمي كري   البردين؛سؤسياليسيت ي كؤمةلَطةو                                            

  و لةناوبردين هةموو شيوةكاين ضةوسانةوةلةناوبردين-و-  كريي ثؤآليني                                           
  )). كؤمةآليةيت و سياسينايةكسانييةكي               هةموو                              

  )).ئازاد((من لةثاشاندا دةطةأيمةوة بؤ باسكردن لةبارةي دةولَةيت
ةق  وبؤ ئةوةي وون نةيب، قسةي حةل!بكةن))ثؤآليني((السالَي))ياساي( بة بأوا، لةدواأؤذدا دةيب ثاريت كريكاراين ئةلَمانياكةواتة

)). بة ياساي كريي ثؤآليني)سيستيمي كاري كريطرتة: دةبواية بيانطوتاية(تيمي كريالبردين سيس((و مةلةق دةكةن لةبارةي
 .بن يا لة ئيسفةنج))ثؤآل((ا ئةو ياسانة لة، ج كة ياساكانيشي الدةبةممن كاري كريطرتة الببةم، سرووشتييةهةلَبةت،  ئةطةر 

هةر بؤية، لةثيناو سةملاندين . ئةم بةناو ياساية دةسووأيتةوةبةآلم خةبايت السال لةدذي كاري كريطرتة خةريكة تةا لةدةوري 
البربي، نةك بةيب ))ةكةي ئاسنينياساي كري لةطةل سيستيمي كري(( زيكتةكةي السال سةركةوتين بةدةستهيناوة، دةيبئةوةي كة

  .وي
ياسا نةمرة ثؤاليينة ((نةيب كة لة))ثؤاليني((ةا ووشةلةوة ثةيوةندي نيية، ت، هيضي بة السا))اي كريي ثؤآليينةياس((لةم

وةك ئيمزايةكة، ئيماندارة أاستةقينةكان يةكتري ثي ))ثؤآليني(( ووشةي. دا باسي دةكا))ئيالهييات((كة غؤتة لة شيعري))طةورةكان
تة دةيب بة بةلَطةكانييةوة كائةطةر ياساكة بة ئيمزاكةي السالةوة قبوولَكرد، واتة بةو ماناية خؤي مةبةستييةيت، ئةو . دةناسنةوة
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تواين دانيشؤي ئتي: ثيشانيدابة ماوةيةكي كورت، وةك النغة لةثاش مةرطي السال ئينجا بةلَطةكاين ضني؟  . قبوولَ بكةم
 هةرطيز ناتوامن ياساكة هةلَةوةشينمةوة، طةر  تيئؤريية درووست يب، ئةوابةآلم ئةطةر ئةم).خودي النغةش بأواي ثيدةكات(مالتؤسة
 تةا سيستيمي كاريكريطرتة ناطريتةوة و بةس، بةلَكو ئةو كاتة ياساكةشينمةوة، ضونكة يش كاريكريطرتةش هةلَبوةسةدجار

يت بةسةر هةموو سيستيكوأةوان . مي كؤمةآليةيت دةكادةسةآلتداريئةوة ثتر لة ثةجنا سالَة، ئابووريستةكان هةولَدةدةن، أي
 ثيناكريت هةذاري هةلَوةشينيتةوة، بةلَكو دةتواينَ تةا،حوكمي سرؤشتبةبيسةملينن كة سؤسياليزم،  بةو تيئؤريية،بةثشتبةسنت 

  ! و بة يةكساين بةسةر كؤمةلَطة دابةشي بكاطشيت
سيت  بةأا  ثاشطةزبوونةة، السال لة تيطةيشتين ياساكهةلَةيبؤ  يكضاوثؤشين طشت بة. شةي سةرةكي نييةهةموو ئةوانة، كيبةآلم 

  :توأةكةأةكة لةمةداية
وةك دةردةكةويت،   كة دةلَي، كريي كار ئةوة نيية، ئةو تيطةيشتنة زانستيية لةناو حزبةكةمان بآلوبووةوةلةو كاتةوة السالَ مردووة

جاريك  ئا بةم شيوةية بة.ي هيزي كار-يا نرخ-فؤرميكي دةمامةكدارة بؤ بةهاتةا  كار، بةلَكو - نرخي يان-واتة، بةها
و أوون و ئاشكرابوو ة لة أابردوودا ئاراستةتيطةيشتين بؤرذوازي لةبارةي كريي كار فأيدرا و لةمان كاتيشدا هةموو ئةو أةخنانة ك

، واتة بذي، تا ئةو أادةية بةخؤأايي هةندي كات بؤ  بذيوي خؤي كاربكات هةية بؤ تةا ئةو مؤلَةتةيكة كريكاري كريطرتة 
 تةا ؛ كة هةموو سيستيمي بةرهةمهيناين سةرمايةداري)هةر وا بؤ شةريكةكاين لة دةستكةوتين زيدةبايي(ان كاربكاتسةرمايةدار

 لة أؤذي كاردا دريذبكاتةوة يان بةرهةمهيناي كار زيادبكا، واتة كارة بةخؤأاييةبةدةوري ئةوةدا دةسووأيتةوة، ماوةي ئةو 
، كؤياليةتييةكة كة  كؤياليةتيية، سيستيميهتد؛ ولةدواييدا سيستيمي كاري كريطرتة...كارةوةأةجندانيكي زياتر لةاليةن هيزي 

ض كرييةكي باش ، كريكارةكانيش ، ئةويش بةقةت وي سةخت و دذوار دةيبطةشةبكاضةندي هيزي بةرهةمهينةري كاري كؤمةآليةيت 
ؤظ بؤ دؤطماكةي السال ؤذ لةناو حزبةكةمان زياتر بآلودةبووةوة، مرثاش ئةوةي ئةم تيطةيشتنة أؤذ لةدواي أ. يا خراث وةرطرن

أةوالَةيت و وةك ئابووريستة بؤرذواكان ثيي وابوو كة ي كار ضيية السال نةيدةزاين كري، لةكاتيكدا دةبواية بزانن كةدةطةأايةوة
  .شت، دةقاودةق خودي شتةكةية

ؤكةكاندا دةبينيتةوة  كؤيلةبوونيان تيدةطةن وكؤيلةيةك كة لةناو تيأوانينة أز كاتة شؤأش دةكةن، كايتَ يينضما كؤيلةكان ئةو
كؤياليةيت: لة لةسةر بةرنامةي شؤأش دةنووسي تةوة، ضو دةيبمي كؤياليةيتنكة هةلَوةشيوةي سيستيوكردين كؤيلة لة ضوارضيبةخي 

ثةأينيت ناتواينَ سنووري دياريكراوي بةرزاييةكي نةوي تي!  
 نيو يا ئةو أاستيية كة نوينةراين حزبةكةمان توانايان هةبوو، تاوانيكي ئةوةندة ترسناك لةسةر ئةو تيطةيشتنة بةرفراوانةتة

و يب ويذدانييكةوة هةستاون بة داأشتين ئةم بةرنامة خةتابارييةكي تاوانبار دةيسةمليين بة ض ،جةماوةري حزمبان بكةن
   !سازشكاريية

اية ، دةبو))سياسينايةكسانييةكي كؤمةآليةيت ولةناوبردين هةموو : ((شتنة تةماوةيية كة بةم ثةرةطرافة تةواودةيبلةبري ئةو داأ
ةوة سةرضاوةي  كة لةويانة كؤمةآليةيت وسياسيئةو جياوازييةهةلَوةشاندين جياوازيية ضينايةتييةكاندا، هةموو  لةطةل بيانطوتبا

  .طرتووة لة خودي خؤيانةوة لةناودةضن
  

3  
  

  لةثيناو زةمينةخؤشكردن بؤ ضارةسةركردين كيشة كؤمةآليةتييةكاندا،                                          ((
  ي بةرهةمهينةرانة بة كؤمةكي ثاريت كريكاراين ئةلَمانيا داوادةكا، هةرةوةز                                         

                                         ري دميوكراسييانةي طةيل كارطةردا، دامبةزرير ضاوديدةولَةت و لةذي .دةيب   
                                            دامةزراندين هةرةوةزي بةرهةمهينةرةكان لةبواري ثيشةسازي و طشتوكالَي

   يب كة ليوةوةي أيكخستين سؤسياليسيت بؤ كاركردين                                          بةو بةرفرةوانييةدا
طشيت درووست بيب                                          .((  

بؤ ))أيطاخؤشكردن((بة خؤشيان هةلَدةسنت بة شيوةيةكي شايستة  بة ! السال، كة ترياقي ثيغةمبةرانةي)ياساي كريي ثؤآليني((ثاش
  .ئةم ترياقة

)) ضارةسةركردين((بؤ)) زةمينةخؤشكردن((ة وةك أؤذنامةوانيكي خراث، ديأطةليك كة شايةينايت ضينايةيت باآلدةستجيايت خةبلة 
كؤأيين لة دةرئةجنامي ))  طشيتأيكخستين سؤسياليسيت كاري((لةبري ئةوةي. مان بؤ بآلودةكةنةوة)) كؤمةآليةتييةكانكيشة((
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بة كؤمةلَة بةرهةمهينةرةكان  كؤمةكة كة دةولَةت ةوة دةيتةكايةوة، لةم))كؤمةكي دةولََةت((ةبيتةكايةوة، بشؤأشطيأانةي كؤمةلَطةوة 
و خةيالَي خؤي دةتواينَ بأوا بةوة بكا كة دةكري،  تةا السال بة بوغرايي. ، نةك كريكاراندةكا ))درووستيان((دةيداو أيك  بةخؤي

       !مةزرييندؤووستدةكري، كؤمةلَطةي نوي دادة هيلَي شةمةندنةفةري نوي يييةبةأيطاي كؤمةكي دةولَةتةوة، بةهةمان ئةو سانا
  .دا دادةنين))طةيل كارطةر(( ياوديري دميوكراسيانةذير ضلة))كؤمةكي دةولَةت((هةسيت حةيادا، )ثامشاوةي(لةبةر

  . ثرؤليتارييةكانلة ئةلَمانيا  لة جووتياران ثيكهاتوون نةك لة))طةيل كارطةر((يةكةم، زؤربةي
ضاوديري طةيل كارطةر بةأيطاي (( لةم حالَةتةدا واتاي)). دةسةآليت طةل((بة ئةلَماين واتة))دميوكراسي((دووهةم، ووشةي
ينَ ادةدةكا و لة دواييدا داندثيشكةش بة دةولَةت ماناي ضيية؟ و بةتايبةيت بؤ طةليكي كارطةر كة ئةم داواكاريية ))دةسةآليت طةل

  ! دةسةآلتدارييةيت بكاش نةطةيشتووة، كة دةسةآلت ناطريتة دةست و هيشتا بةوةبةوةي
ثيضةوانةو لة بة ، دا)لويس فيليب(بوغس لة سةردةمي كة  لةو وةسبةةية بكةين بكةين أةخني ئةوهيض ثيويست ناكا باس، ليرةدا

طةورةكة لةوةدا كارةساتة . كرايلَ ثشتيواين )التيلية( و لةاليةن كريكارة كؤنةثةرةستةكايندذي سؤسياليستة فةرةنسييةكان بوو
ثاشطةزبوونةوة طشتييةية لة تيطةيشتين ة بةرنامةكة هاتووة، بةلَكو ئةو  ل،ضارةسةرة سةرسووأهينةرة دةطمةنة نيية كة ئةم

  .بزووتنةوةي ضينايةتييةوة بؤ تيطةيشتين بزووتنةوةيةكي دوورةثةريزايةيت
ةدةن بؤ ئامادةكرين مةرجةكاين بةرهةمهيناين هةرةوةزي لةسةر ئاسيت هةموو كؤمةلَكة و لةسةرةتادا لة سةر كايتَ كارطاران هةولَد

رجةكاين  لة مةثيناو بةرثاكردين وةرضةرخان لةاناي ئةوةية، ئةوة تةا م بأةخسينن،ئاسيت نيشتماين لة وةآلتةكةيان،
 !ةوة نييةكؤمةلَةي هةرةوةزي بة كؤمةكي دةولَةت ثةيوةندي بة دامةزراندين ئةمةش هيض.  خةباتدةكةنبةرهةمهيناين ئيستاياندا

 و ت سةربةخؤييةكةيانة لة دةولَةتبةآلم ئةوةي ثةيوةندي بة كؤمةلَة هةرةوةزييةكاين ئيستاوة هةية، ئةوا بةهاكةيان تةا بةقة
و لة اليةن حكومةت و بؤرذوازييةوة نةثاري كاران يببةرهةمي خودي كريزري.  

4  
  :   ئيستا ئيتر باسي بةشة دميوكراسييةكةي دةكةم 

  ))بنةماي ئازادي دةولَةت((-                                                                     ا
A-كردين:  يةكةمبةجيكاراين ئةلَماين هةولَدةدا بؤ جيي ئةوةي لة كةريت دووهةمدا هاتووة، ثاريت كريدةولَةيت ئازاد(( بةثي.((  

  ئةمة ماناي ضيية؟_ دةولَةيت ئازاد
. ، دةولَةت ئازاد بكةن ئةوة نييةطارييان بووةكة لة بريتةسكي ذيردةستةيي و كةساسي رز ةكريكارانئةو  ئاماجني هةرطيز

 لة سةرةوةي ةوةولَةت لة ئاميريكئازادي ئةوةية، دة. ي وةك أووسياي يلَ يبةييةك))ئازاد(( خةريكةلة أاخيي ئةلَمانيدا،))دةولَةت((
  ئازادي دةولَةت شيوةكاينمأؤمشاندا هةر لة ئةو كؤمةلَطةيةوة يب وكؤمةلَطةوة بطؤأدري بؤ ئاميريك بة تةواوةيت لة ذير أكيفي

  . دادةنري))ئازادي دةولَةت(( سنوور بؤزياد يا كةم ئةوةندةية، ضةندي
ئاسيت نوقساين تيطةيشتين لة سؤسياليزمان بؤ ، _ية هةلَبطري بةرنامةئةم  كةمةوة، ئةطةر ين لةال_ثاريت كريكاراين ئةلَمانيا

دةولَةيت ئيستا ))بنضينةي((بة_ئةم بؤضوونة بؤ كؤمةلَطةكاين داهاتوويشدا درووستة_دةردةخا؛ لةبري ئةوةي كؤمةلَطةي ئيستا
توواهاتوو بة بنضينةي دةولَةيت داهايان كؤمةلَطةي د(، دابين(ضةوانةوة، دةولَةتدابينكي سةربةخؤ دادةينَ ، بة ثيبة واقعي 

   .   ي تايبةيت خؤي هةية))بنضينةي أوحي و ئةخالقي و ئازادي((كة
بةكاردةهيين و هةروا بة  هةلَة و زبريش لةو ))كؤمةلَطةي ئيمأؤ((و)) دةولَةيت ئيمأؤ((ووشةيئةوجا بةرنامةكة بة شيوةيةكي شأ 

شكةشدةكادةولَةتة تيطةيشتووة كة داخوازييةكاين بؤ ثي!  
  لةئةم يا ئةو أادةية و تا  بووين هةية كة لة هةموو وةآلتة شارستانييةكاندا سةرمايةداريية كؤمةلَطة،))كؤمةلَطةي ئيمأؤ((

يي لة هةر يةكيك لةو ة ناوأاستةكاندا ثاكذ بووةو تا ئةم يا ئةو أادةية تايبةمتةندييةكاين ثةأةسةندين ميذوودتومخةكاين سةد
ضةوانةوة لةطةل سنوورةكاندا ، بةثي))دةولَةيت ئيمأؤ((ئةمما. دةولَةتانة أاستيكردووةتةوةو تا ئةم يا ئةو أادةية طةشةيكردووة

لةوةي لة ئاياالتة جياوازة  سويسرا، لة ئينطلستانيشدا يئةلَمانيا شيوةيةكي ترة لةوة-ئيمثراتؤرييةيت بأووسيلة . أيدةطؤ
  .   تةا خةيالَيكة لة خةيالَةكان)) دةولَةيت ئيمأؤ((كةواتة. ةكطرتووةكاين ئةمريكادا هةيةي

يان، هةموويان مؤركيكي هاوبةشيان ةكان جياواز، سةرةأاي فؤرمةل ئةوةشدا، دةولَةتة جياجياكاين وةآلتة شارستانييةكانلةطة
  يا ئةو أادةية طةشةي سةرمايةداريان كة تا ئةمضةرخدا دامةزراونطةي بؤرذوازي هاوهةية، ئةوةش ئةوةية لةسةرزةميين كؤمةلَ

بدوييني، بة )) دةولَةيت ئيمأؤ((بةم ماناية، دةتوانني لةبارةيئيمة . يدا هاوبةشنةلةبةر ئةوةية لةهةندي خةسلةيت كاكلَ. كردووة
  .نيودةضي أةطةكةي ئيستايدا كؤمةلَطةي بؤرذوازييةو لةثيضةوانةي دةولَةيت دواأؤذ كة
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لةسةر دةولَةت لة كؤمةلَطةي كؤمونيسيت؟ بة ووشةيةكي تر: ثاشان ئةم ثرسيارة دادةنري ك: ض طؤأانكارييةك بةديديي ض ئةركي
كؤمةآليةيت هاوشيوةي ئةركي ئيستاي دةولَةت لة كؤمةلَطةي كؤمونيسيت دةمينيتةوة؟ تةا زانست دةتواينَ وةآلم بةم ثرسيارة 

ض ببداتةوةو كيشةوة نابةين ئةطةر بة هةزارشةكة بة قةت بازداين كيوة ووشةيؤ ثيلةطةل ووشةي)) طةل(( شي 
  . طؤبكةينةوة))دةولَةت((

لةنيوان كؤمةلَطةي سةرمايةداري و كؤمةلَطةي كؤمونيسيت، قؤناغي طؤأيين كؤمةلَطةي سةرمايةداري بة شيوةيةكي شؤأشطيأانة بؤ 
كة دةولَةتةكةي ناكري شتيكي تر يب جطة ئةم قؤناغة، قؤناغي طواستنةوةيةكي سياسي بؤ دةطوجني . كؤمةلَطةي كؤمونيسيت هةية

  .يت شؤأشطيأانةي ثأؤليتاريالة دكتاتؤريية
  .بةآلم بةرنامةكة نة باس لة مةسةلةي ئةم دكتاتؤرييةتة دةكا و نة لة سرووشيت دةولَةيت داهاتووي كؤمةلَطةي كؤمونيسيت

: راسييةيانةية كة هةموو كةس دةيزاينَدميوكهةمان ئةو داخوازيية ياسييةكاين بةرنامةكة هةر دووبارةكردنةوةي داخوازيية س
وازييانةش تةا دةنطدانةوةي حيزيب هتد ئةم داخ... ضةكداركردين طةلدةنطداين طشيت، ياساداناين أاستةوخؤ، مافةكاين طةل،

، بة قةت ئةوةي  سنووري فةنتازيا تينةثةأينن هةموو ئةو داخوازيانةش. زاديطةيل بؤرذوازية بةناوي كؤمةلَةي ئاشيت و ئا
و ئةياالتة مانيادا نيية، بةلَكو لة سويسرايبةجيياين كردووة لة ناو سنووري دةولَةيت ئةلَبةآلم ئةو دةولَةتةي كة ج. نجيبةجيكراو

دةولَةيت ئةلَمانياية، هةر ))ضوارضيوةي(( سةرةأاي ئةوةي لة دةرةوةي،))دةولَةيت دواأؤذ((هتد ئةم جؤرة...يةكطرتووةكاين ئةمريكادا
  .ئيستاية

 كة لة  ئةلَمانيا بة أووين و أاستطؤييةوة أايدةطةيةينَلةبةر ئةوةي حيزيب كريكاراين. ةبةآلم ئةوانة يةك شتيان لةبريضوو
ئةلَمانيا، دةنا زؤربةي -واتة ئيمثراتؤرييةيت بأووسي  كاردةكا،تايبةتييةكةيدادةولَةتة و))يمأؤدادةولَةيت نةتةوةيي ئ((ناو

كةواتة دةبواية ئةم خالَة _ ثيشكةش دةكا، كايتَ ئةو شتانةي نيية،داخوازييةكاين، شأؤلَةبوون، ضونكة مرؤظ ئةو كاتة داواكاري
 دةسةآلتدارييةيت طةلةاوي سةرةكيية قةت لةبري نةكردبا، مةبةستم هةموو ئةو شتة جوانانة كة ثيويسيت بة داننانة بةوةي ن

  .وتةا لة كؤماريكي دميوكراسي  شويين دةبيتةوة
_ خةكة ثيويسيت بة ووريايي هةيةدةستيان خؤشبيت، ضونكة بارودؤ_ لةبةر ئةوةي ئةوانة بة طويرةي ثيويست ئازاييةتيان نةبوو

، بة بةرنامةوة دةمي لويس فيليب و لوبس بؤنابةرتداكريكارة فةرةنسييةكان لة سةربكةن، وةك ضؤن  كؤماري دميوكراسي داواي
 شتطةيلَ داواكاريو نة ليوةشاوةية، واتة )) شةريفة((ةو كاتةشدا نةدةبوو ثةنا بؤ ئةم فيلَة ببةن كة نة فيلَيكيئةجنامياندا، بؤية ل

وكة هيض مانايان نيية تة كي دميوكراسي نةيبك  ئةو داخوازييانةش لة دةوا لة كؤماريان كةكةدةلَةتيملهؤأييةكي تة  
و تيكةلَة بة شكلَي ثةرلةماين سووروسثيكراوةو  بة أيطاي ثؤليسيانة ثاريزراوةوبة شيوةيةكي بريؤكرايت درووستكراوةكة سةربازيية 

نة، نةدةبوو بةو شيوة هةروا سةرباري ئةوا. دا لة ذير كارتيكردين بؤرذوازييةيشبة تومخطةيل دةرةبةطايةتييةوة؛ ولة هةمان كات
طةليكي هاوضةشنيان يلَ وة شت))ئامرازطةيل شةرعييانة(( بة كة دةيانةويحورمةتييةوة، قةناعةت بةم شيوة دةولَةت بكةن،وبةأيز 

دةستبكةوي!  
ايت ضينايةيت  و ثييان وانية، خةب لة كؤماريكي دميوكراسي دةبيين كة بةهةشتةي سةرزةميينتةنانةت خودي دميوكراسي شأؤلَة

 لة كؤمةلَطةي بؤرذوازي، تةنانةت  دةيب ضارةسةريكي بؤ بدؤزيتةوة بة هيزي ضةك لة سيبةري ئةم شيوة دةولَةتة كة بامسان كرد
خودي ئةم دميوكراسييةش زؤر لةم دميوكراسيية بةرتةسكراوة بةرزترة كة لة ضوارضيوةي ئةوةي ثؤليس أيطةي ثيدةدا و ئةوةي 

  .ساغي دةكالؤذيك يا
 يا دةولَةت وةك ثيكهاتةيةك كة بة هؤي كاتحكومةيت تيب ، دامودةةزطاي))دةولَةت((مرؤظ بة كردةوة لة ووشةي  جا ئةطةر

اراين حيزيب كريك((: ئةوا لةم ووشانةي خوارةوة أووندةبيتةوة ،ية لة كؤمةلَطةندو وجوداةدابةشكردين كار، ئاميريكي تايبةمت
 )) لةسةر داهاتتين يةكطرتووي أووةو هةلَكشان برييت يب لة باجوةرطربنضينةي ئابووري دةولَةت :ئةوة دةكاتئةلَماين داواي 

يت دواأؤذ  دةولَة لةتا أادةيةكئةم داخوازيية . ةي ئابووريي بؤ ئاميري حكومةتباجوةرطرتن هيضي تر نيية، غةيري بنضين...هتد..
 جياوازي  قةت بةكة ضاوةي داهاتةسةربة  ثيويسيت ، داهاتجوةرطرتن لةسةربايشمةرجي ث؛ ، جيبةجيكراوةدا هةية سويسراكة لة

كةواتة ثيويسيت بة سةرسوورهينان ناكا ئةطةر .  هةيةثيويسيت بة كؤمةلَطةي بؤرذوازي، واتة ن، جياوازناةتييةكضينة كؤمةآلي
 هةمان ئةو - طالدستونبراكةييانةوة ي سةر و لة سةركؤمةلَي بؤرضوازين-بانطةوازكةراين أيفؤمكاري دارايي لة ليظرثول

  .  كة لة بةرنامةكةدا هةيةووةداخوازييانة دارشت
  

  ثاريت كريكاراين ئةلَمانيا داوادةكا، بنضينةي أوحي و أةوشيت(( - ب                                         
   طشيت و يةكسان  ثةروةردةي طةلييت -1: دةولَةت برييت يب لة                                                       
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  ضوونة قوتاخبانة و سةثاندين. بؤ هةموو بة أيطاي دةولَةتةوة                                                       
  .))                                                       فيربوون بة خؤأايي

 واية ثةروةدرة لة كؤمةلَطةي يةكسان بؤ هةموو؟ مةبةستيان ضيية لةو ووشانة؟ ئايا ثييان)شةعيب(ةي طةلييتثةروةرد
؟ يان دةيانةوي ضينةكاين باآل بة ةكري بؤ هةموو ضينةكان يةكسان يبد)مةبةستيكي تريان نيية، ضطة لةم كؤمةلَطةية(ادائيست
الفة وةربط  ئةم جؤرة ،زةبر يترن، واتة قثةروةردة بيكارة وتاخبانةي طةليا نةك لة طةل بارودؤخي ئابووري كريكة تة 

  ابووري جووتيارةكانيشدا دةطوجني؟ةطةل بارودؤخي ئلكريطرتةكان دةطوجني، بةلَكو هةروا 
 و دووهةمةكةيشي، داخوازي يةكةم تةنانةت لة ئةلَمانياشدا هةية،)). ثةروةردةي بة خؤأايي.  ضوونة قوتاخبانةبةناضاركردين((

ركاري لة ئةطةر في. ياالتة يةكطرتووةكاين ئةمريكادا هةيةييةوة هةية، لة سويسرا و ئةليتطةئةوةي ثةيوةسيت بة قوتاخبانةي 
ة، ئةوا بة ))خؤأايي((ة يةكطرنووةكاندا بة لة هةندي ئةياالتةكاين ئةياالتدةزطاكاين فيركردن لة دةزطاكاين فيرياري دواناوةندي

بة . ردةوة ماناي ئةوةية، ضينة باآلكان، خةرجي ثةروةردةكردنةكةي لةو باجوةرطرتنة كة لة هةموو وةردةطريي، خةرجدةكاك
، لة هةموو ، داواكراوة اكة لة بةندي ثينجةم، بةشي))وةريددابة خؤأاييكردين ((شتة لةبارةيالبةاليي دةلَيني مةسةلةكة هةمان 

 هةموو ملمالنييةكان لةبارةي بةطشيت تا أادةيةك،وةري تسيظيل، د بةخؤأايية؛ بةآلم دةسةآليت داوةري سزادان،ددا. شوينيكدا
ئايا ثيشنياري لةسةر دةكةي، . بؤية بة تةواوي تا أادةيةك ثةيوةسيت بة ضينة مولَكدارةكانةوة هةيةمولَكدارييةيت دةطريتةوة، 

   ةوي؟بةدواي كيشةكاين لةسةر حيسايب مالَومولَكي طةل بك
لة ))تيئؤي و عةمةيل(( داواي دامةزراندين قوتاخبانةي تةكنيكيدةبواية لةالين كةمةوة، قوتاخبانةوة، ةدا لةبارةي ثةرةطرافلةو

  .بكةنثةيوةند بة قوتاخبانةي طةيل، 
  )).  بة أيطاي دةولَةتةوةثةروةردةي طةيل((ئةوةي زؤر ناثةسةند يب، داواكاري

هتد و ...كةرةستةي فيركاري ، مامؤستاي ليهاتوووتاخبانة طةلييةكان و دياريكردين خةرجي قداأشتين ياسايةكي طشيت بؤ
رتووةكاين ئةمريكادا جيبةجيكردين ئةم بأيارة ياساييانة بة أيطاي ضاوديراين دةولَةوتةوة وةك لة ئةياالتة يةكطضاوديري 

،بة ثةروةئةجنامدةدري ردةكةري طةل زؤر جياوازة لةوةي دةولَةت بكري! ضةوانةوة، دةيبقوتاخبانة لة هةربةلَكو بة ثي 
 ئةم دةربازة ثوضةهيض كةس ثةنا بؤ ( ئةلَمانيا-بأوسيلة ئيمرباتؤرييةيت ، بيطومان.  دوورخبريتةوةداكارتيكردين مريي و ئايني

توندي لةاليةن طةلةوة بةلَةت بةخؤي زؤر دةيب دةو) بينيمان ماناي ئةوة ضيية: دةكري))دةولَةيت دواأؤذ(( كايتَ باس لةنابا
ثةروةردة بكري.  

دةستةي السال  بؤ دةولَةت،  كةساسيانةي لة بأواي ثأة، كةي دميوكراسيانةقةتةقة بةرنامةكة، سةرةأاي هةموو تةئةري، سةرتاثاي
رنامةيةكة بؤ سازشكاري لةنيوان  و، بطةرة لةوةش زياتر، بةيةتييةكاين دميوكراسيئاجبابة  ان بأواييا لةوةي كة باشتر نيية،

  .ئةو دوو أةوتة و هةردووكيشيان لة سؤسياليزمةوة دوورن
  ئةدي بؤضي ليرةشدا دةيبينني؟.  لةيةكيك لة ثةرةطرافةكاين دةستووري بأووسيا نووسراوة-))ئازادي زانست((
 خةبايت كلتووري ليبأاليستةكان وةبرييان  كؤنةكاينةلةم أؤذانةدا دروومشةوة يب، ئةطةر مةبةستيان ئ))!ئازادي ويذدان((

 يب ثيداويستة ئايين و جةستةييةكاين ثأبكاتةوة، بة بؤي هةيبدةيب هةر كةسيك: يوةية دةكريينيتةوة، ئةوا تةا بةم ش
يارييةكةي بةآلم دةبوو ثاريت كريكاران ئةم دةرفةتة بقؤزيتةوةو هوش. خؤي لةو بابةتانة تيطةلَ بكائةوةي ثؤليس 

 بريوأاي  هةموو شيوةيةكي ئازادي ويذداين هيضيتر نيية جطة لة مؤلَةتدان بةبؤرذوازي دةرببأي كةوا))ئازادي ويذدان((لةبارةي
)) بؤرذوازي((بةآلم ئةوانة حةزناكةن ئاسيت. ئايين بؤ رزطاريبوون لة خةيالَي  بدةنو، بة ثيضةوانةوة، دةبواية زياتر هةولَ ئايين
ننببةزي.  
بينييةكامن من ئيرةدا تيين، بؤية ليكناهيك لة جةوهةرةكةي ثيستا وا دةطةمة كؤتاييةكةي، ضونكة ثاشكؤي بةرنامةكة بةشي

  : تةا بة كوريت دةردةبأم
  

  )).أؤذي كاري سرووشيت((-2                                                   
 كايت كاركردين دياريكردووة كة لة ، بةلَكو بةوردي ماوةي داوانةكردووةوازييةكي ئاوا ناأؤشن،لة دنيا، داخهيض حزبيكي كريكاري 

  . بارودؤخي دياريكراودا بة ئاسايي زانيوة
  سنووردانان بؤ كاري ذنان و قةدةغةكردين كاركردين((-3                                               

  )) منداالن                                                    
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 تةوةسنووردانان بؤ كاري ذنانكاركردن،  أؤذيدياريكردين دةيبثةيوةندي بة ماوةي كاركردن و ثشووادنةوة ضونكة ،يش بطري 
 يا هتد، دةنا ئةم دياريكردنة ماناي ئةوة دةدا، كاركردين ذنان، لةو كةرتة ثيشةسازييانة كة زياين بؤ تةندةرووسيت...هةية
  . بطوتابا واشيانئةطةر مةبةستيان ئةوةية، ئةوا دةبواية. شتيان دةكا لةبةر ئةوةي ذنن، قةدةغة بكريتوبةدأة

   .تةمةن دياري بكةن، ليرةدا زؤر ثيويست بوو))! قةدةغةكردين كاركردين منداآلن((
  .بؤية تةا هيوايةكي بةتالَ و دوورة، لةطةل بووين ثيشةسازي طةورة أيك ناكةوي، طشيت كاري منداآلنقةدةغةكردين 

كي وورد بؤ ماوةي كار بة طويرةي  ضونكة ئةطةر دياريكردنيةثةرةستانةية،كاريكي كؤن ،-ئةطةر بكري-جيبةجيكردين ئةم داخوازيية
انة لةطةل هةمهينةركاري بةرثيشوةختانةي   ثةيوةنديتةمةن و ضارةسةركارييةكاين تر بؤ ثاراستين منداآلن، دابني بكري، ئةوا

  .اين طؤأانكاري كؤمةلَطاي ئيستايةوانةكاندا، يةكيكة لة ئامرازةك
  

  ومال َو ثيشةسازي ني وةرشة،ضاوديري فابريك ((-4                                              
  )) لةاليةن دةولَةتةوة                                                    

 هةر كريكاريك ر البربين؛دطاوة لةسةركا ضاوديران، تةا بةأيطاي دايادا، دةبواية داوابكةن،ئةلَمان-امبةر دةولَةيت بأوسيةربلة 
  .شكي بن بكا؛ ضاوديران دةيب خاوةن بأوانامةي ثزي ئةركةكانيان، ئاطاداري دادطاضاوديران لةبةر ئةجنام نةداين ،دةتواينَ

  
  )).أيكخستين كاري ناو زيندانةكان((-5                                           

لة ترسي با كة كريكاران حالَ، دةبواية بة أووين بطوتبةهةر . ئةمة داخوازييةكي زؤر بضوكة لة بةرنامةي طشيت ثارتيكي كريكاري
واتة يب بةش نةكرين،  تاقة ئامرازي ضاكبوونةوةيان،  لة مامةلَة بكرين وكيبأكيدا، نايانةوي تاوانباراين مايف طشيت وةك ئاذةلَ

  . بة دلَنيياييةوة، ئةمة بضووكترين شتة كة لة سؤسياليستةكان ضاوةأوان دةكري. لة كاري بةرهةمهينةر
                                          

  )) بةرثرسيارييةيتبةكار لةبارةيياسايةكي ((-6                                          
  .لةبارةي بةرثرسيارييةيت، أوون بكةنةوة)) بةكار(( ياسايةكي لةبارةي دةبواية مةبةستيان

ضارةسةري تةندةرووسيت و  ياساي فابريكةكان كة بةندة بة ةرةطرايف أؤذي كاري ئاسايي، بةشيلة ث: هةروا تيبينييةكي سةرثيي
 بة كوريت، ئةو.(دا، كاريثيدةكريياساي بةرثرسيارييةيت لة كايت ثيشيلكردنيي.ةوهتد، لةبريكرا...لة كارةساتةكانخؤثاراسنت 

  ).ثاشكؤيةش بةشيوةيةكي زؤر خراث داريذراوة

Dixi et salvavi animam meam*                  
                                                                      

                                                                                                
                 بةطويرةي دةستنووسة ئةلَمانييةكةي بآلوكراوةتةوة  نووسيويةيت و1875سةرةتاي ئايار سالَيتا - مانطي ضوارلة
  

  .طومت و خؤمم أزطاركرد: واتة*

 dwaroj@yahoo.deبدولَآل ئيرباهيم                        سةالم عة: لة ئةلَمانييةوة بؤ كوردي
Marx\Engels, Ausgewaehlte Werke,S382-402 

Band IV, Dietz Verlag Berlin1978 
 بة بؤضووين كة لةثةيوةست) ظيلهيلم بأاكة(ؤ دةبواية ثيشةكييةكةي ئةنطلس و نامةكةي ماركس ب: تيبيين

 وةبطيأاية، بةآلم، بة باشم زاين، ئةم كاتة بؤ وةرطيأاين نووسينةكةي هةردووكيان لةبارةي بةرنامةكة،
 دكتؤر و ،فيسؤراتوامن توأةيي و بيزارمي لةو ثأؤلةم كاتة، ن. تةرخان بكةم) أؤلَي زةبروزةنط لة ميذوو(ئةنطلس

ين ية، بةآلم لةالتر زمانةكاين وبةسةر زماين كوردي، أووسي، ئةلَماينزالَبوون كادرة كؤمونيستانة دةرنةبأم كة 
  . كةمةوة، هيمةتيكيان نةكرد، بةشيك لة بةرهةمةكاين ماركس و ئةنطلس بؤ كوردي وةربطيأن

غي مةكةنئيوة هةر كييةك بن و هةر ضييةكم ثيدةلَين ة، لةناخي دلَمةوة، نةفر، دريزةمحةتيشة تان يلَ يب ،
    !ميذوو لة ئيوة خؤشبيت
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